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Bebilon Pepti 1 DHA 400G
 

cena: 32,20 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Opakowanie 400g

Postać proszek

Producent Nutricia

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Zastosowanie:

Do postępowania dietetycznego w: alergii na białko pokarmowe, w tym białko mleka krowiego i białko soi; niedoborach disacharydaz
(częściowa nietolerancja laktozy i sacharozy); przewlekłej biegunce oraz kolce; chorobie trzewnej; postępowaniu diagnostycznym w
wykrywaniu alergii na białka pokarmowe; postępowaniu dietetycznym w celu obniżenia ryzyka wystąpienia alergii na białko mleka
krowiego.

Dla dzieci od urodzenia do 6. miesiąca życia. 

Uwaga! karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowlęcia.

Działanie: 

W skład Bebilonu Pepti 1 DHA wchodzą białka poddane hydrolizie znacznego stopnia do krótkołańcuchowych peptydów i wolnych
aminokwasów. decyzję dotyczącą rozpoczęcia wprowadzenie pokarmów uzupełniających należy podjąć po konsultacji z lekarzem.
Preparat zawiera również unikalną, opatentowaną, klinicznie przebadaną, kompozycję oligosacharydów (gos/fos) w proporcji 9:1, w
ilości 0,8g/100ml oraz nukleotydy i dha w ilości 0,32% kwasów tłuszczowych.

Sposób użycia: 

O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować się do tabeli żywienia umieszczonej na opakowaniu. w zależności od wieku dziecka należy
rozpuścić od 2 do 7 płaskich miarek w 60-210ml wody, podawać od 4 do 7 posiłków na dobę. Przystępując do przygotowania mleka
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umyj ręce i wyparz wszystkie naczynia potrzebne do przygotowania mleka. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut. Gotuj
świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°c). Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do
wygotowanej butelki. Nie używaj wody dwukrotnie przegotowanej. Odmierz dokładną ilość płaskich, nieubitych miarek mleka (używaj
wyłącznie załączonej miareczki). Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany
smoczek. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Umyj butelkę i smoczek zaraz po użyciu. Opakowanie zawiera
netto 400 g proszku.

Możliwe interakcje:

Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Przeciwskazania: 

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jakiekolwiek składniki preparatu. Preparat nie jest przeznaczony do stosowania
pozajelitowego.

Podmiot odpowiedzialny: 

Nutricia Polska Sp. z o.o.
Adres
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa
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